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El gulag siberià, els efectes del tu-
risme a Catalunya, la postguerra
franquista i l’ambició de la gran
banca són els temes de les quatre
novel·les finalistes del Premi Joa-
quim Amat-Piniella, que es lliura-
rà el 19 de febrer de l’any vinent en
un acte a l’auditori de la Fundació
Catalunya-La Pedrera. Després
de la primera tria de la comissió as-
sessora del certamen, els candidats
a endur-se el bust de bronze de
l’escriptor manresà realitzat per
Ramon Oms són Margarida  Arit-
zeta (Valls, 1953) per l’obra El pou
dels maquis (Cossetània); Núria
Cadenes (Barcelona, 1970), per
El Banquer (Edicions de 1984);
Pere Rovira (Vila-seca, 1947), per
Les guerres del pare (Proa); i la txe-
ca Monika Zgustova, per La nit de
Vàlia (Proa).

El Premi Joaquim Amat-Pinie-
lla recompensa cada any, des del
2007, una novel·la que tracti sobre
algun moviment social contempo-
rani. Autors de la talla d’Antoni Pla-
devall, Sílvia Alcàntara, Jordi Pun-
tí i Rafel Nadal han inscrit el seu
nom en el palmarès d’un guardó
que el 2007 va canviar de format i
va passar de premiar inèdits a
obres ja publicades. En l’edició
de l’any passat, l’honor va corres-
pondre al manresà Jordi Estrada
pel seu aplaudit debut en el camp
de la novel·la, Rius paral·lels.

Les virtuts de les quatre obres fi-
nalistes del premi que organitza
anualment Òmnium Cultural del
Bages es podran conèixer durant
el mes de febrer en els actes de pre-
sentació que tindran lloc, com és
habitual, a la Llibreria Petit Parcir
de Manresa. L’escriptora d’origen
txec Monika Zgustova, resident a
Barcelona des dels anys 80, obri-
rà el foc amb una xerrada sobre La
nit de Vàlia el 4 de febrer.

Publicada per Proa, la novel·la

explica la història verídica de Va-
lentina Grigorievna, que va patir
l’internament en un camp de con-
centració de Sibèria. El relat de tan
dura experiència i les penalitats de
la vida posterior, quan va poder re-
cuperar la companyia de la seva fi-
lla, constitueixen una lliçó d’amor
i de superació.

Només dos dies després, la va-
llenca Margarida Aritzeta presen-
tarà El pou dels maquis, una obra
sobre la postguerra que parteix de
fets reals, com ara l’activitat de
l’Agrupació Guerrillera de Catalu-
nya i la dramàtica repressió que va
patir. L’ambient opressiu i l’espe-

rança en un futur millor van mar-
car un període que va ser més
llarg del que els lluitadors antifran-
quistes haurien volgut.

Pere Rovira parlarà de Les
guerres del pare, també editada per
Proa, l’11 de febrer. En aquesta no-
vel·la, l’autor recrea l’ambient d’un
poble català que experimenta la
transformació en centre turístic, un
viratge que té per protagonistes un
pare i un fill que intenten treure el
cap de la misèria pròpia dels per-
dedors de la guerra.

La cloenda del torn de presen-
tacions serà a càrrec de Núria Ca-
denes, probablement el nom més

popular dels quatre però no pre-
cisament per la seva trajectòria no-
vel·lística, encara incipient. L’autora
d’El banqueres va fer coneguda a
pesar seu quan, als divuit anys, va
ser empresonada acusada d’intent
d’atemptat contra la Residència
d’Oficials de l’exèrcit espanyol a
Barcelona.

Cadenes és la presidenta de la
formació política Solidaritat Ca-
talana per la Independència. En la
novel·la traça el retrat de Miquel
Lluc, un banquer de gest sec ins-
pirat en la figura de Joan March, un
dels homes que més poder van te-
nir a la Mallorca de la primera mei-
tat del segle passat.

La decisió final del certamen es-
tarà en mans d’un jurat format pels
escriptors Llorenç Capdevila, Jor-
di Estrada i Jordi Finestres, la bi-
bliotecària del Casino Montserrat
Caus i el periodista de Regió7To-
ni Mata i Riu. L’acte de lliurament
del guardó tindrà lloc durant les
festes de la Llum, el 19 de febrer.

D’altra banda, la Biblioteca del
Casino posar en marxa el Concurs
Amat-Piniella 2014, que proposa
als lectors descobrir les quatre
falsedats que hi ha en una llista de
catorze afirmacions sobre les no-
vel·les finalistes del certamen li-
terari. Tothom qui vulgui partici-
par-hi pot recollir la butlleta a l’e-
quipament, i hi ha temps fins al 12
de febrer. El guanyador del premi
d’un lot de llibres es donarà a co-
nèixer durant la festa del guardó.
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El premi Amat-Piniella tria quatre
novel·les sobre la història del segle XX

Núria Cadenes, Monica Zgustova, Pere Rovira i Margarida Aritzeta, finalistes del premi literari

«La nit de Vàlia» 4 DE FEBRER.
«El pou dels maquis» 6 DE FEBRER.
«Les guerres del pare» 11 FEBRER.
«El banquer» 12 DE FEBRER.
LES XERRADES ES FARAN A LA LLIBRERIA PETIT

PARCIR DE MANRESA, A LES 20 H. 

LES PRESENTACIONS

El teatre Kursaal dispensa des
d’avui les entrades per assistir a la
cinquena funció de l’espectacle
El meu primer Nadal al Kursaal,
un muntatge adreçat a nens i ne-
nes de 2 a 6 anys produït pel Ser-
vei Educatiu. La sessió tindrà lloc
el dissabte 28 de desembre a les 19
h, i se suma a les ja previstes per a
les 12 i les 17 h del mateix 28 i l’en-
demà 29. Els tiquets tenen un
preu de 10 euros (8 euros per als
menors de 25 anys) i es poden ad-
quirir tant a les taquilles com a la
pàgina web www.kursaal.cat i el te-
lèfon 93 872 36 36.

El meu primer Nadal al Kursaal
posa en escena dos personatges
ben coneguts per als assidus als es-
pectacles infantils, el Jan i la Júlia.
En aquesta producció, la parella
canta nadales amb els petits es-
pectadors acompanyats d’algu-
nes de les figures més representa-
tives de l’imaginari nadalenc, com
els Reis Mags, el cagatió, el pesse-
bre i l’arbre.

Cent nens al càsting
El Kursaal acull avui la primera ses-
sió del càsting que la productora
del musical Sonrisas y lágrimasva
convocar amb la finalitat de selec-
cionar una quinzena de nens i
nenes per interpretar els papers
dels germans petits de la família
Von Trapp en les funcions de l’es-
pectacle que tindran lloc el proper
mes d’abril al teatre manresà. Mar-
ta, Grettle i Kurt són els noms dels
infants que en les representacions
al Kursaal encarnaran els afortu-
nats que superin les proves que s’i-
nicien avui i continuaran dissab-
te. La crida va tenir molt ressò
fins el punt que ha  mobilitzat un
centenar de candidats, que s’han
preparat la cançó Do, re, mi i un
text propi de cada personatge.
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El Kursaal posa
a la venda
una nova funció
de l’espectacle
per als més petits

BARCELONA
Direcció i autoria: Pere Riera. Intèr-

prets: Míriam Iscla, Emma Vilarasau, Jor-
di Banacolocha, Anna Moliner, Pep Pla-
nas, Pepa López, Carlos Cuevas, Joan Ne-
grié. Dissabte, 14 de febrer. Teatre
Kursaal de Manresa. 

’intel·ligent i emotiu exer-
cici teatral de Barcelona,
obra escrita i dirigida per

Pere Riera, va oferir aquest cap de
setmana tres funcions al Kursaal de
Manresa. Amb Míriam Iscla i Em-
ma Vilarasau encapçalant el repar-
timent, el muntatge s’ambienta a
l’any 1938, quan la capital catala-
na era bombardejada per l’aviació
italiana aliada de Franco. El país
estava immers en una guerra fra-
ticida i la gent vivia amb inquietud,
tenia somnis, lluitava per un demà
millor, per la identitat nacional. Ca-
dascú escrivia la seva història en
un entorn desencoratjador.

En temps de crisi com l’actual es
fa necessària una pregunta que so-
vint s’obvia: com viu la gent en el
seu dia a dia? Els titulars sensacio-
nalistes, el degoteig de notícies
desesperançadores, la impressió
que compten els números i no
les persones... En aquestes condi-
cions, com canvia la nostra mira-
da davant el fosc camí pel que toca
caminar? Barcelona presenta
aquest estat de coses a la ciutat de
fa tres quarts de segle.

La Núria (Iscla) i l’Elena (Vila-
rasau) són dues amigues íntimes
separades a l’inici del conflicte i la
Barcelona dels bombardejos és
l’escenari del seu retrobament. La
primera sobreviu en l’horror i la di-
ficultat de mantenir la normalitat
per no enfonsar-se. L’Elena, que és
actriu, torna de París al seu esce-

nari preferit: al costat de l’amiga.
L’exercici dramàtic de Riera fo-

calitza l’interès en els fets ocorre-
guts entre les dues dones en un
ambient hostil com eren els bom-
bardeigs. Però va més enllà: en un
fil prim d’habilitat narrativa, ex-
plica com la nua crueltat humana
pot ser més poderosa que les bom-
bes. I, alhora, també el nervi del ca-
ràcter lluitador que permet tirar
endavant. En això rau l’essència de
l’espectacle.

En alguns moments, el desen-
volupament narratiu de Barcelo-
na esdevé lent, possiblement per-
què cerca la quotidianitat per
mostrar amb nitidesa la naturale-
sa dels personatges. Les dues pro-
tagonistes es mostren còmplices i
brillants. Destaca també la bona
aposta escènica dels personatges

interpretats per Pep Planas, Pepa
López i Jordi Banacolocha en un
muntatge en què el to coral resul-
ta efectiu. Aquest conjunt humà és
una petita mostra de comunitat,
amb persones que mostren dis-
paritat d’idees, opinions i punts de
vista i les quals, malgrat que els
costi reconèixer-ho, són víctimes,
tots ells sense excepció.

Les funcions a Manresa de Bar-
celona van aconseguir captivar el
públic i crear una emoció amb ma-
júscules. Els espectadors van seguir
les representacions amb un si-
lenci petri davant la humanitat i la
duresa de la història narrada. El so-
breimpressionat final amb parau-
les de Winston Churchill va fer
augmentar la intensitat dels aplau-
diments d’un públic que es va
posar dempeus.
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«Barcelona» captiva
per la seva emotivitat

Manresa
Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

Pere Rovira Margarida Aritzeta

BARCANOVA

Monika Zgustova

ARXIU/PERE CORTINA/ACN

Núria Cadenes


